


ALTO  
VERA  
CRUZ 



ÁREA: 0,91 km2 

HABITANTES: 21.459 

DOMICÍLIOS: 6.180 

HABITANTES POR DOMICÍLIO: 3,47 

HABITANTES POR KM2: 23.581 

IDH: 0,77 

POPULAÇÃO OCUPADA (%): 62,7 

TAXA DE ANALFABETISMO (%): 12 
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UMA HISTÓRIA DE LUTA 

 

O Alto Vera Cruz está localizado na zona Leste, uma das regiões mais antigas 

de Belo Horizonte.  

 

A ocupação do território aconteceu, principalmente, por trabalhadores da 

construção civil, a partir de 1950, sem a mínima infraestrutura e saneamento. 

 

Na década de 60 devido ao forte aumento da população local as demandas 

relacionadas à falta de saneamento, infraestrutura, equipamentos sociais e 

degradação ambiental foram agravadas. 

 



UMA HISTÓRIA DE LUTA 

 

No cenário de privação das condições básicas de moradia a população local 

encontrou sua vocação de luta social e até hoje se destaca pelo potencial 

organizativo e cultural embora continue vivenciando vulnerabilidades. 

 

A primeira Associação de Moradores foi criada em 1962 a partir da 

organização popular por melhorias estruturais do Alto Vera Cruz. Vinte anos 

mais tarde a comunidade já se organizava e defendia seus interesses através 

de sete associações comunitárias, inclusive com participação decisiva de 

grupos femininos encabeçando conquistas de direitos, melhorias locais e 

atuando no movimento cultural da região. 

 



UMA HISTÓRIA DE LUTA 

 

A partir da década de 90 a comunidade experimentou também a atuação dos 

jovens moradores nos movimentos de mobilização e participação comunitária 

e envolvimento na cena cultural sempre associada às lutas locais.  

 

Como resultado da organização social, o Alto Vera Cruz hoje conta com uma 

rede de equipamentos públicos, principalmente de educação, saúde e 

assistência social e de comércio local que atende às comunidades do entorno.  

 



A CULTURA DE UM POVO 

 

Os primeiros equipamentos sociais instalados no Alto Vera Cruz foram os 

religiosos. Na década de 60 o local contava com mais de 20 centros espíritas e 

em 68 foi instalada pelos Frades Capuchinhos a primeira igreja católica. Aos 

poucos os centros espíritas foram sendo fechados e dando espaço à inúmeros 

igrejas evangélicas, hoje maioria na região. 

 

A partir da década de 70 iniciou o processo de regularização e titulação do 

território, ainda não finalizado. O movimento possibilitou o surgimento de 

importantes grupos comunitários como o Movimento Popular de Mulheres, 

Centro de Assistência Comunitária, Centro Integrado de Atendimento ao Menor, 

Associação Comunitária de Trabalho, Esporte e Lazer. Além da implantação de 

equipamentos públicos de saúde e educação. 



A CULTURA DE UM POVO – FOR ALL 

 

No âmbito cultural o Alto Vera Cruz também se destaca. Desde sua formação a 

população se organizava para a realização de festas juninas, forrós, gafieira, 

encontro de sanfonas e grupo de congado demonstrando a herança rural dos 

primeiros moradores do território. Com o movimento popular a partir de 70 

nasceu o Grupo de Dança Afro e o Grupo de Teatro da Terceira Idade e em 80 já 

haviam mais de 10 grupos culturais de forte expressão na cidade, além de 

artistas independentes. 

 

O movimento explica a atual importância da comunidade no cenário cultural da 

cidade e aponta o potencial de tornar referência no estado de Minas Gerais 

para a transformação social através do movimento cultural local. 



CRU 
ZEIRI 
NHO 



ÁREA: 0,11 km2 

HABITANTES: 7.634 

DOMICÍLIOS: 1.615 

HABITANTES POR DOMICÍLIO: 4,73 

HABITANTES POR KM2: 69.400 
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CRUZEIRINHO: periferia da periferia 

 

O Cruzeirinho está localizado na parte baixa do Alto Vera Cruz, próximo à 

Avenida dos Andradas. Sua área representa pouco mais de 10% da área total do 

bairro e sua população 35% conferindo alta densidade demográfica.   

 

O sistema viário é composto sobretudo por becos, e a ocupação do solo foi 

realizada de forma mais precária do que no restante do bairro dificultando o 

acesso, a instalação de equipamentos públicos e comunitários, a coleta de lixo, 

a distribuição de água e coleta de esgoto pelas vias regulares. 

 



CRUZEIRINHO: periferia da periferia 

 

Vizinho ao Cruzeirinho, com extensão até a parte mais alta do bairro, está a 

comunidade conhecida como Buraco do Sapo. Juntas as duas reúnem a 

população mais pobre e mais vulnerável do território. 

 

As configurações estruturais e condições socioeconômicas de ambas favoreceu 

a instalação de pontos do tráfico de drogas que vieram a se tornar fortes rivais. 

Desde então as comunidades vivenciam períodos de “guerra” que agrava a 

situação de precariedade delas e de todo o Alto Vera Cruz, tendo inclusive, 

impacto no cenário de violência geral da cidade. 

 





CRUZEIRINHO: periferia da periferia 

 

Os equipamentos públicos e comunitários do bairro estão instalados sobretudo 

na parte alta e o comércio na divisa com o Buraco do Sapo. O que não 

configuraria um problema não fosse a “guerra” do tráfico que acabou isolando a 

comunidade do Cruzeirinho pelas restrições de mobilidade explícitas ou não. 

 

Essa condições de periferia dentro da periferia que assume o Cruzeirinho, revela 

a urgência em atender suas demandas de forma mais localizada tanto na 

perspectiva geográfica, quanto na perspectiva das especificidades 

 



AREBELDIA 
REBELDES COM CAUSA 

 

A Associação Arebeldia nasceu no rico contexto sociocultural e de lutas 

comunitárias do Alto Vera Cruz, a partir da história de protagonismo juvenil do 

artista Flávio Renegado criado no Cruzeirinho.  

 

Tendo vivido as diversas restrições de acesso dos moradores das áreas 

periféricas urbanas, acentuadas pela “guerra” do tráfico e isolamento dentro 

da própria comunidade, Renegado encontrou na cultura as condições de 

empoderamento e resiliência. Desde então nutri o desejo de empoderar sua 

comunidade, sobretudo as crianças, os jovens e as mulheres. 

 

Foi no encontro com a produtora cutural Danusa Carvalho que esse desejo 

ganhou mais força e forma através de ações de formação sociocultural. 



AREBELDIA 
DO MORRO VEM O QUE VOCÊ NÃO ESPERAVA 

 

Em 2009 nasce a Associação Arebeldia com o objetivo de incentivar o 

protagonismo, a resiliência e a participação comunitária de pessoas de baixa 

renda expostas às vulnerabilidades relacionadas às condições de moradia, baixa 

escolaridade e acesso restrito ao mercado de trabalho. 

 

A cultura sempre esteve, para a Arebledia, como a propulsora da transformação 

pessoal e social que os fundadores perseguem. 



AREBELDIA 

As primeiras ações da Associação focaram na construção de metodologias 

próprias de intervenção através do intercâmbio, reconhecimento e utilização  

de tecnologias sociais desenvolvidas e adotadas por outas instituições do 

terceiro setor e grupos associativos. 

Foram desenvolvidas oficinas e palestras. 

 

PALESTRAS E OFICINAS 
Penitenciária Lemos Brito – Salvador/BA 1.336 detentos (2x) 
Centro de Internação Dom Bosco – Belo Horizonte/MG 160 internos (3x) 
Cidade dos Meninos – Neves/MG 1.500 alunos (2x) 
Spetáculo – Rio de Janeiro/RJ 
Voz do Morro - Complexo do Alemão/RJ 
Laboratório do Facebook (As. UNAS) – Heliópolis/SP 
 
CIRCUITO MOVA-SE 
Regionais de BH: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordente, Noroeste, 
Pampulha e Venda Nova. 
Público: 2.000 por regional / 18.000 

 

 



AREBELDIA 

 

Em 2015 a Arebeldia foi reconhecida com a titulação de utilidade pública 

municipal, estadual e federal.  

 

• Utilidade Pública Municipal – Decreto N. 16.086 de 11 de setembro de 2015 

• Utilidade Pública Estadual – Proposição de Lei N. 22.774 de 19 de novembro 

de 2015 

• Utilidade Pública Federal – Portaria N. 2.002 de 03 de dezembro de 2015 

 

 



AREBELDIA 

 

A atuação em diversos territórios deixou a Associação fortalecida quanto à sua 

missão, valores e metodologia, assim, retoma sua inspiração inicial de realizar o 

desenvolvimento territorial do Alto Vera Cruz, com atenção especial à 

comunidade do Cruzeirinho como berço de tecnologia social própria a ser 

replicada em outros territórios. 

Sendo assim, a partir de 2018 as ações da Associação deverão ganhar outros 

espaços na cidade e em outras cidades mineiras. 

 

 

 

 



AREBELDIA 

 

MISSÃO: Promover o desenvolvimento territorial do Alto Vera Cruz 

oportunizando o acesso, a socialização e a profissionalização da população com 

foco na formação humana através da cultura, da educação, da saúde e da 

geração de trabalho e renda. 

 

VISÃO: Consolidar-se como referência em desenvolvimento territorial de áreas 

periféricas a partir do desenvolvimento e implantação de tecnologia social 

replicável. 

 



AREBELDIA 

 

VALORES: 

1- Valorização da vida como maior bem do ser humano 

2- Incentivo ao crescimento pessoal e profissional autônomo  

3- Atuação baseada na ética, na cooperação e no respeito à pessoa humana 

4- Vontade de transformar - A rebeldia como possibilidade de mudança construtiva, 

transformação através da negação da exclusão, da busca da justiça social e da construção 

de novas oportunidades 

5- Respeito à diversidade, valorização da criatividade e crença na primazia da cultura, da 

educação, da saúde e do trabalho e renda como fatores de transformação pessoal e social 

6- Transformação pessoal e social alicerçada no desenvolvimento de características 

empreendedoras e sustentáveis 

7- Mobilização e participação da comunidade – ação integrada e compartilhada com 

famílias, equipamentos públicos, equipamentos sociais e movimentos presentes no 

território 

8- Atuação alinhada e complementar às políticas públicas 



AREBELDIA 
 
METODOLOGIA: 
Ocupação – Reconhecimento – Apropriação – Transformação 
 
Ocupação: a Arebeldia parte da ocupação local seja através dos 
equipamentos e instituições já instaladas ou pela instalação da sua sede no 
território. 
 
Reconhecimento: toda comunidade se faz no conjunto de recursos 
individuais, familiares e comunitários. É necessário que esse tecido social 
seja reconhecido e valorizado pela instituição e pelos próprios moradores 
para que compreendam sua história e definam de forma resiliente os 
caminhos que seguirão. 
 
Apropriação: reconhecer e responsabilizar-se pelo patrimônio comunitário e 
o individual é condição primeira para o desenvolvimento do protagonismo. 
 
Transformação: resultado do processo de ocupação, reconhecimento e 
apropriação assegurando melhorias significativas nos indicadores de 
qualidade de vida coletivos e individuais. 
 



AREBELDIA – Núcleos de atuação 
 
 
 

Cultura, Lazer e 
Turismo 

Educação e 
desenvolvimento 

social 

Saúde e Esporte 
Geração de 

Trabalho e Renda 

AREBELDIA 



AREBELDIA 
 
Núcleo de Cultura, Lazer e Turismo 
 
- Mapeamento Cultural do Alto Vera Cruz 
(diagnóstico cultural e patrimonial para subsidiar os investimentos do Núcleo 
nos próximos anos) 
 
- Circuito de eventos 
(eventos culturais e esportivos em áreas periféricas em Belo Horizonte e outras 
cidades mineiras) 
 
- Festival de Gastronomia e Música de Favelas de Belo Horizonte 
(circuito de 10 eventos culturais com atividades gastronômicas e artísticas 
envolvendo 9 favelas de Belo Horizonte, dentre elas o Alto Vera Cruz) 
 
- Formação, Arte e Cultura no Alto Vera Cruz 
(formação profissionais de jovens da comunidade para atuação no mercado 
musical da capital mineira) 
 



AREBELDIA 

Núcleo de Educação e desenvolvimento social 

 

- Olhos e Olhares 

(formação pessoal e social de jovens através da (re)construção da relação com a 

comunidade e seus espaços tendo os recursos audiovisuais como metodologia) 

 

 

 



AREBELDIA 

Núcleo de Saúde e Esporte 

 

- Circuito de palestras e oficinas 

(palestras e oficinas com profissionais da área da saúde para crianças, 

adolescentes e adultos) 

 

- Circuito de eventos 
(eventos culturais e esportivos em áreas periféricas em Belo Horizonte e outras 
cidades mineiras) 

 

- Esporte Master 

(criação, treinamento e manutenção times master da comunidade, tanto 

feminino quanto masculino, em diferentes modalidades)  

 

 

 



AREBELDIA 

Núcleo de Geração de Trabalho e Renda 

 

- Formação, Arte e Cultura no Alto Vera Cruz 

(formação profissionais de jovens da comunidade para atuação no mercado 

musical da capital mineira) 

 

- Grupo de Empreendedores Locais  

(fomento, formação e apoio à empreendedores locais) 

 

 

 



AREBELDIA 

TERRITÓRIO – OCUPAR PARA TRANSFORMAR 

 

Acreditando que o desenvolvimento do território não se dá em ações realizadas 

de forma estrangeira, mas que deve acontecer no processo ocupação – 

reconhecimento – apropriação – transformação, a Arebeldia tem como 

premissa atuar localmente. 

 

Atualmente a sede da Associação, instalado na Vila Cruzeirinho necessita de 

reforma para reparos no telhado, paredes e portas garantindo a segurança da 

equipe e dos beneficiários. 

Realizada a reforma o espaço garante o atendimento de turmas de formação de 

15 pessoas por dia além do trabalho de gestão da instituição e dos projetos 

externos. 







AREBELDIA 

 

Com o objetivo de ampliar as ações e de consolidar-se como primeiro 

equipamento social instalado na Vila Cruzeirinho com espaço disponível para 

ocupação comunitária, a Arebeldia realizou em 2015 parceria com o renomado 

arquiteto Isay Weinfeld que projetou o novo prédio da sede.  

 

A execução do projeto arquitetônico está planejada para o biênio 2016/2017 e 

depende de captação de recursos. 

 



Associação Arebeldia Cultural 
(31) 32670528 

administrativo@arebeldia.org.br  
 www.arebeldia.org.br 

mailto:administrativo@arebeldia.org.br
http://www.arebeldia.org.br/

